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ABSTRAK 

LUISA SRINADYA (B11108860). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan 
Implementasinya terhadap Pekerja Waktu Tertentu (Studi Kasus pada PT. 
Nusantaralestari Binasejahtera Makassar) dengan bimbingan oleh Ibu Marwati 
Riza dan Ibu Sakka Pati. 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses dan substansi 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Pekerja Waktu Tertentu 
dengan PT. Nusantaralestari Binasejahtera. Untuk mengetahui implementasi 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. 
Nusantaralestari Binasejahtera. 

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Nusantaralestari Binasejahtera 
Makassar di  jalan Prof. Dr. Ir. Sutami No. 38 Makassar. Berdasarkan data, baik 
yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan 
perusahaan dan beberapa pekerja waktu tertentu, maupun pengamatan secara 
mendalam melalui data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni 
penelusuran berkas/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) asas keseimbangan pada 
perjanjian kerja waktu tertentu PT. Nusantaralestari Binasejahtera yang dilakukan 
oleh pihak pengusaha dan pihak pekerja tidak diterapkan. Pengusaha dan 
pekerja masih melakuan hubungan kerja yang keliru. Dan mengakibatkan 
pekerja sebagai pihak yang lemah telah bekerja bertahun-tahun pada 
perusahaan namun masih berstatus sebagai pekerja waktu tertentu bertentangan 
dengan Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengusaha 
juga masih menetapkan adanya masa percobaan untuk pekerja yang 
mengadakan hubungan kerja dalam PKWT dan hal ini bertentangan Pasal 58 
ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan. PKWT yang wajib dicatatkan pada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan tidak dilaporkan 
oleh pengusaha, hal ini bertentangan dengan aturan Pasal 13 dalam Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. (2) Pekerja mempunyai 
hak yang disepakati antara pekerja dan pengusaha pada perjanjian. Jaminan 
perlindungan adalah salah satu hak suatu pekerja dalam keberlangsungan suatu 
perusahaan. Namun pada PT.Nusantaralestari Binasejahtera pengusaha tidak 
menetapkan perlindungan Jamsostek pada pekerjanya. Hal ini tentu saja 
bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 
tentang Jamsostek. Terdapat hak-hak lain yang wajib ditanggung oleh 
pengusaha namun hak tersebut hanyalah tercantum dalam perjanjian tetapi tidak 
dilakukan oleh pengusaha. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13338 
KUHPerdata. Besar upah yang diberikan pengusaha tidak sesuai dengan aturan 
Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3553/XI Tahun 2011 dan 
lembur yang dilakukan oleh pekerja tidak ditanggung oleh pengusaha. Jam kerja 
pada perusahaan adalah 12 jam dengan waktu istirahaat 2 jam. Hal ini 
bertentangan dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri pekerja 

serta mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera baik secara 

material maupun spiritual. 

Dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar 

Haluan Negara (GBHN) menetapkan bahwa pembangunan 

ketenagakerjaan sebagai bagian dari  upaya pembangunan sumber daya 

manusia diarahkan pada peningkatan martabat, harkat dan kemampuan 

serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan ketenagakerjaan 

merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sektor dan daerah 

dan ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan 

kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan 

tenaga kerja. 

Faktor ketenagakerjaan sebagai Sumber Daya Manusia, di masa 

Pembangunan Nasional sekarang merupakan faktor yang teramat penting 

bagi terselenggaranya Pembangunan Nasional di negara kita Republik 

Indonesia. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana sangat dominan 
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di dalam kehidupan suatu bangsa, karena ini juga merupakan faktor 

penentu bagi keberlangsungan suatu bangsa1. 

Perkembangan zaman, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta peluang pasar di dalam dan di luar negeri menuntut 

peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada umumnya 

serta peranan dan kedudukan pekerja dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional khususnya, baik sebagai  pelaku pembangunan maupun sebagai 

tujuan pembangunan. 

Sebagai pelaku pembangunan, pekerja berperan meningkatkan 

produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pekerja 

harus diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih dalam arti lebih 

maju, terampil, dan berkualitas, agar tetap berdaya guna secara optimal 

dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era 

globalisasi2. 

Sebagai tujuan pembangunan pekerja perlu memperoleh 

perlindungan dalam berbagai aspek, termasuk perlindungan hak-hak 

dasar pekerja, pelindungan atas keselamatan, dan kesehatan kerja serta 

pelindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman, 

tenteram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang 

sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi dan seimbang. 

                                                           
1
 Djumadi, Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 

hal.1 
2
 Suhariwanto, Aspek Hukum Perlindungan Pekerja dalam Mengantisipasi Pemogokan Kerja di 

Perusahaan. Cetakan kesembilan (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya,2001), hal.73 
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Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan 

berkaitan tidak hanya dengan kepentingan pekerja sebelum, selama, dan 

sesudah masa kerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, 

pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pembangunan yang 

menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan 

sumber daya manusia, perluasan kerja, pelayanan penempatan pekerja, 

serta peningkatan produktivitas dan daya saing pekerja Indonesia. 

 Di negara Republik Indonesia terbentang berbagai kendala dan 

masalah serta tantangan yang dihadapi dan memerlukan pemecahan. 

Misalnya tentang kesenjangan antara semakin membengkaknya jumlah 

pencari kerja dengan sedikitnya kesempatan kerja yang tersedia, kurang 

tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dan lain-lain 

yang sudah tentu memerlukan pemecahan dan jalan ke luar3. 

Dalam menghadapi masalah tersebut, pemerintah menetapkan 

aturan sebagai sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga-

tenaga kerja. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum 

terutama bagi tenaga kerja adalah melalui pelaksanaan penerapan 

perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat antara 

pemberi dan penerima kerja merupakan titik awal adanya hubungan kerja, 

yang di dalamnya terkandung syarat-syarat bekerja maupun beberapa hal 

mengenai ketenagakerjaan4. 

                                                           
3
 Djumadi, Op. Cit., hal.4 

4
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Edisi Revisi (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2000), hal.63 
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Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 14 menetapkan perjanjian kerja diletakkan 

segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan 

pekerja. Dengan demikian kedua belah pihak dalam melakukan hubungan 

kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja 

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tetapi dalam kenyataan di lapangan banyak terjadi masalah klasik 

yang menyebabkan ketidakpuasan pekerja seperti upah yang diterima 

tidak sesuai dengan aturan pengupahan yang ditetapkan pemerintah, 

upah lembur yang tidak diberikan oleh pengusaha, tidak adanya 

perlindungan jamsostek bagi pekerja yang menurut Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mencakup 

jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; jaminan hari tua; serta 

jaminan pemeliharaan kesehatan, dan tidak terpenuhinya hak pekerja 

yang melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan misalnya 

dalam perjanjian kerja ditentukan oleh Undang-Undang jangka waktu 

berlakunya perjanjian kerja tetapi karena pekerja berada pada posisi yang 

lemah maka hak yang seharusnya diterima pekerja tidak diberi oleh 

pengusaha sebagai pihak yang kuat (tidak terlaksananya asas 

keseimbangan). 

Ada dua jenis perjanjian kerja yang ditetapkan oleh pemerintah 

dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 

KEP.100/MEN/VI/2004 yakni perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian 
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kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan 

perjanjian kerja yang digunakan untuk para pekerja waktu tertentu dan 

wajib dibuat dalam bentuk tertulis. Undang-Undang Ketenagakerjaan 

menetapkan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja waktu tertentu 

paling lama tiga tahun. Pekerja waktu tertentu disebut juga pekerja 

kontrak yang hak dan kewajibannya dalam perusahaan dicantumkan 

dalam perjanjian yang dibuat. Sedangkan perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu digunakan untuk para pekerja tetap dalam perusahaan. Perjanjian 

kerja dapat dibuat secara lisan atau tulisan sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan.  

Masalah yang sering timbul dalam perjanjian kerja diperusahaan 

adalah jangka waktu perjanjian kerja dan seringkali dapat menyebabkan 

hak pekerja tidak terpenuhi. Oleh karena itu pemerintah menetapkan 

Pasal 59 ayat 4, 5, dan 6 UU Ketenagakerjaan sebagai berikut: 

4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka 
waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) 
tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk 
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian 
kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari 
sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah 
memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada 
pekerja/buruh yang bersangkutan. 

6) Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat 
diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga 
puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang 
lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya 
boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 

Pasal di atas mengatur mengenai jangka waktu perjanjian kerja 

demi tercapainya kesejahteraan hidup pekerja dan pengusaha. Tetapi 
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terkadang perusahaan khususnya pengusaha yang mengadakan 

hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu membuat perjanjian 

kerja yang melandasi hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja waktu 

tertentu secara tidak seimbang. Hal ini sangat memungkinkan dalam 

perusahaan produksi karena kebanyakan pekerja yang bekerja pada 

perusahaan tersebut tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya dalam perjanjian kerja yang telah dibuat. Hal ini karena 

pejanjian kerja yang telah dibuat adalah perjanjian tanpa melalui proses 

negosiasi yang seimbang, karena pekerja sebagai pihak yang lemah 

terkadang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pengusaha sebagai pihak yang 

kuat. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian standar atau perjanjian 

baku atau perjanjian adhesi yang berarti perjanjian tersebut terjadi dengan 

cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu 

formulir perjanjian yang sudah di cetak dan kemudian di sodorkan kepada 

pihak lainya untuk di setujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan 

sama sekali kepada pihak lainya untuk melakukan negosiasi syarat-syarat 

yang di sodorkan5. 

 Juga karena faktor banyaknya pekerja yang mempunyai sedikit 

kemampuan dan tidak mengetahui adanya aturan pemerintah yang 

melindungi hak pekerja, yang membutuhkan pekerjaan guna untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga pekerja pun tidak 

mempermasalahkan hal yang telah diuraikan di atas. 

                                                           
5
 Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para 

Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal.66 
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Oleh karena itu sering ditemukan aturan ketenagakerjaan yang 

cenderung bertolak belakang dan tidak saling mendukung dengan 

perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan dan pihak pekerja. Selain itu 

kebijakan perusahaan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan 

bakal diterima oleh para pekerja namun pekerja yang bersangkutan 

mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda, yang 

mengakibatkan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan itu menjadi 

tidak sama. Hal ini kemudian dapat memicu peselisihan antara 

perusahaan dan para pekerja. 

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas maka penulis 

memfokuskan penelitian pada keseimbangan hak dan kewajiban terhadap 

pekerja waktu tertentu pada suatu perusahaan. Maka penulis tertarik 

memilih judul sebagai berikut: “Implementasi Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu pada PT Nusantaralestari Binasejahtera Makassar”. 

 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disajikan permasalahan 

pokok dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah substansi perjanjian kerja waktu tertentu yang 

dibuat oleh pihak PT. Nusantaralestari Binasejahtera Makassar 

sejalan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian antara 

prusahaan dengan pekerja? 
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2. Bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam 

perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh PT. 

Nusantaralestari Binasejahtera Makassar terhadap pekerja 

waktu tertentu? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui substansi perjanjian kerja waktu tertentu yang 

dibuat oleh PT. Nusantaralestari Binasejahtera Makassar sejalan 

dengan asas keseimbangan dalam perjanjian antara perusahaan 

dengan pekerja. 

2. Untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban perjanjian 

kerja waktu tertentu yang dibuat oleh PT. Nusantaralestari 

Binasejahtera Makassar terhadap pekerja waktu tertentu. 

 

D.      Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan 

dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan implementasinya dalam 

perusahaan. 

2. Bagi perusahaan 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

pihak pemberi kerja maupun pekerja tentang perjanjian kerja waktu 

tertentu dan penerapannya dalam perusahaan. 

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman dan 

juga menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang 

berhubungan dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan 

implementasinya dalam perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hukum Perjanjian 

a. Pengertian Perjanjian pada Umumnya 

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang mempunyai 

akibat hukum, dalam arti menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh para pihak. Beberapa definisi tentang perjanjian 

untuk dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan. 

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

bahwa: “Perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang 

menyatakan suatu kesediaan kehendak berbuat sesuatu. Kemudian yang 

dimaksud perkataan perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau tidak 

tertulis) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing 

berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu6. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313  

berbunyi: “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 

 Dalam sebuah artikel mengenai Pengertian Perjanjian yang 

ditulis oleh Zulfikar Putra, dikemukakan bahwa perjanjian adalah suatu 

recht handeling artinya suatu perbuatan yang oleh orang-orang yang 

bersangkutan dengan tujuan agar timbul akibat hukum, sehingga suatu 

                                                           
6
 Poerwadarminta W.J.S.,Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cetakan Kesembilan (Bandung: 

Sumur Bandung, 1986), hal.351 
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perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral maksudnya suatu 

pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima 

kewajiban yang merupakan konsekuensi dari hak-hak yang diperolehnya7. 

Kartini dan Gunawan mengemukakan perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih8. 

Sedangkan Subekti menulis mengenai pengertian perjanjian 

sebagai berikut suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang 

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk 

melakukan suatu hal9. 

Menurut Abdul Kadir  bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan 

dengan mana dua orang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu 

hal dalam lapangan harta kekayaan10. 

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah 

dikemukakan di atas, Djumadi dapat menyimpulkan maka perjanjian itu 

terdiri dari11: 

a. Ada pihak-pihak 

Pihak-pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada dua 

orang. Subyek mana yang terdiri dari manusia atau badan 

hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka 

                                                           
7

 Zulfikar Putra, “Pengertian Perjanjian”, http://id.shvoong.com/writing-and-
speaking/presenting/2119246-pengertian-perjanjian/. (Akses 18 Desember 2011) 

8
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “Perikatan yang Lahir dari Perjanjian” (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2003), hal.92 
9
 Subekti, Hukum Perjanjian. Cetakan Kesembilan (Jakarta: PT Intermesa, 1998), hal.1 

10
 Abdul Kadir Muhammad, “Hukum Perikatan”(Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1990), hal.78 

11
 Djumadi, Hukum Perburuhan dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: PT Djambatan, 

1992) hal.10-12 

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2119246-pengertian-perjanjian/
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2119246-pengertian-perjanjian/
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orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk 

melakukan hubungan hukum. 

b. Ada persetujuan antara para pihak 

Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam 

membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan 

untuk mengadakan bergaining atau tawar-menawar di 

antara keduanya, hal ini disebut dengan asas 

Konsensualisme dalam suatu perjanjian. Konsensus mana 

harus disertai dengan paksaan, tipuan dan kehakiman. 

c. Ada tujuan yang akan dicapai 

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa 

tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian 

itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana 

perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik 

yang dilakukan sendiri maupun pihak lain, yang dalam hal 

ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut. 

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan 

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan 

kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling 

berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk 

memenuhi suatu prestasi, maka pihak yang lain hal 

tersebut adalah merupakan hak, dan begitu pun sebaliknya. 

e. Ada bentuk tertentu 
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Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, 

dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan 

dibuat dalam suatu akta maka akta tersebut bisa dibuat 

secara outhentyk maupun underhands. Akta yang dibuat 

secara outhentyk adalah akta perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak di hadapan seorang pejabat umum yang diberi 

wewenang untuk itu. 

f. Ada syarat-syarat tertentu 

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-

syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut 

ketentuan pasal 1338 KUH Perdata ayat satunya 

menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang 

sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya. Dan agar suatu perjanjian bisa 

dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, adalah 

bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat 

tertentu. 

 
b. Asas-asas Hukum Perjanjian 

Beberapa asas yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Asas Konsensualisme 

Ahmadi  menjelaskan asas konsensualisme sering diartikan bahwa 

dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya perjanjian.  Maksud asas 
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konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada 

saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai 

kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun 

perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu12. Hal ini berarti 

bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak 

melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut 

bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir. 

Eggens dalam Ibrahim menyatakan, asas konsensualitas 

merupakan suatu puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam 

pepatah: “een man een man, een word een word”. Selanjutnya 

dikatakan olehnya bahwa ungkapan “orang harus dapat dipegang 

ucapannya”, merupakan tuntutan kesusilaan, akan tetapi pasal 

1320 KUH Perdata menjadi landasan hukum untuk 

penegakannya13. Tidak terpenuhinya syarat konsensualisme dalam 

perjanjian menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak 

dipenuhinya syarat subyektif. 

2. Asas Kebebasan Berkontrak 

Tidak ada satu pun peraturan yang mengikat bentuk dan isi 

perjanjian, karena dijamin dengan “asas kebebasan berkontrak” 

yakni suatu asas yang  menyatakan bahwa setiap orang pada 

dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi berbagai 

                                                           
12

 Ahmadi Miru, “Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Cetakan Ketiga” (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2007), hal.3 

13
 Ibrahim Johannes, “Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak 

dalam Perjanjian Kredit Bank” (Penerbit CV.Utomo, 2003), hal.37 
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macam perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan  dan  ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak 

tersebut dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, 

dengan  memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 

KUH Perdata.  

Eggens dalam Ibrahim menyatakan asas kebebasan berkontrak 

merupakan asas yang esensial, baik bagi individu dalam 

mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun 

kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar 

menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak 

asasi manusia yang harus dihormati 14 . Jessel dalam Haridjan 

negara-negara yang mempunyai sistem hukum Common Law 

mengenal kebebasan berkontrak dengan istilah Freedom of 

Contract atau laisseiz faire. Yang dirumuskan oleh Jessel M.R. 

dalam kasus ”Printing and Numerical Registering Co. Vs. 

Samson”15. 

3. Asas Mengikatnya Perjanjian (Pacta Sunt Servanda) 

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi 

kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung  janji-janji 

yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak 

sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat 

pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. 

                                                           
14

 Ibid., hal.40 
15

 Haridjan Rusli, “Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law” (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1993), hal.39 
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4. Asas Iktikad Baik 

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas dalam hukum 

perjanjian. Ridwan menegaskan bahwa para pihak dalam membuat 

perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang 

mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak 

harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. 

Pelaksaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan 

seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat. Asas itikad baik 

berasal hukum Romawi, yang kemudian dianut oleh Civil Law, 

bahkan dalam perkembangannya juga dianut oleh beberapa 

negara yang berpaham Common Law16. Ketentuan tentang iktikad 

baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa 

perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. 

Menurut Kartini dan Gunawan bahwa asas-asas di atas sebaiknya 

digunakan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pembentukan suatu 

perjanjian atau kontrak yang merupakan suatu peristiwa yang konkret dan 

dapat diamati, baik itu perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara 

tertulis maupun tidak tertulis17. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak 

konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya 

merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang 

atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan. 

                                                           
16

 Ridwan Khairandi, “Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak” (Jakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2003), hal.131 

17
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit., hal.14 
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Menurut Ahmadi dan Sakka, perjanjian sebagai sumber perikatan, 

bila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun 

perjanjian tidak tertulis. Sumber lahirnya perikatan yaitu perjanjian dan 

Undang-undang18. 

 

c. Unsur-unsur Perjanjian 

Yang terpenting dalam pembuatan perjanjian adalah bagaimana 

menentukan unsur pokok dalam suatu perjanjian. Menurut Kartini dan 

Gunawan, unsur pokok dalam suatu perjanjian adalah19: 

a) Unsur esensialia 

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan 

berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau 

lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang 

membedakannya secara prinsip dari perjanjian lainnya. Menurut 

Ahmadi dalam KUH Perdata bahwa prestasi itu dapat berupa20: 

a. Menyerahkan atau memberikan sesuatu; 

b. Berbuat sesuatu; 

c. Tidak berbuat sesuatu 

Unsur ini adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian atau 

dapat dikatakan syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian. 

a) Unsur naturalia 

                                                           
18

 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, “Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 
BW” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal.3 

19
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit., hal.84 

20
 Ahmadi Miru, Op.Cit., hal.30 
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Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjnjian 

tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. 

Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual 

beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari 

penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat 

tersembunyi.  

b) Unsur aksidentalia 

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, 

yang merupakan kententuan-ketentuan yang dapat diatur secara 

menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, 

yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara 

bersama-sama oleh para pihak. Ahmadi memberikan contoh, dalam 

kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila 

pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua 

persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar 

selama tiga bulan brturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat 

ditarik kembali oleh debitor tanpa melalui pengadilan21. 

 

d. Syarat Sahnya Perjanjian 

Menurut Djumadi perjanjian yang telah memenuhi persetujuan dari 

kedua belah pihak bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan 

sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai undang-undang bagi 

                                                           
21

 Ibid., hal.32 
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mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu 

perjanjian diakui oleh undang-undang (Legally concluded contract) 

haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-

undang22. 

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang sebagaimana yang 

dijalaskan  Ahmadi, supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 

empat syarat yaitu23: 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. 

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya 

suatu perjanjian atau kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan 

berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya 

penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cacat 

kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Kekhilafan atau kesesatan 

b. Paksaan 

c. Penipuan 

d. Penyalahgunaan keadaan 

Ketiga cacat kehendak di atur dalam BW dapat dilihat dalam pasal 

1321 dan pasal 1449 BW. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

                                                           
22

 Djumadi, Op.Cit., hal.17 
23

 Ahmadi Miru, Op.Cit., hal.14 dan hal.29-30 
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Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan 

perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika 

ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. sebaliknya setiap orang 

yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, 

kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti 

gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros. 

3. Suatu pokok persoalan tertentu. 

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan 

oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang 

maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu, hal 

tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi. 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang. 

Yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Dua syarat pertama disebut juga dengan syarat subyektif, 

sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Dalam hal 

tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua 

(kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila 

tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat 

(suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. 

Dalam pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua 

kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak) 
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akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, 

sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang 

sifatnya memaksa.  

Menurut Esti, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya 

mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi 

juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh 

kepatutan, kebiasaan atau undang-undang24. 

 

e. Bentuk dan Isi Perjanjian 

Pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat pada bentuk-bentuk 

tertentu. Para pihak dapat dengan bebas menentukan bentuk perjanjian 

yang diinginkan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan 

KUH Perdata yang dijelaskan oleh Ahmadi dan Sakka memaparkan 

perjanjian dibuat dalam dua bentuk yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis 

(lisan). Jika ditinjau dari isi perjanjian, kedua bentuk perjanjian ini tidak 

memiliki perbedaan kecuali dalam hal pembuktian25.  

Menurut Esti, perjanjian dalam bentuk tertulis lebih kuat daripada 

perjanjian dalam bentuk tidak tertulis (lisan) apabila terjadi perselisihan. 

Untuk jenis tertentu, KUH Perdata mengharuskan bentuk-bentuk tertentu 

                                                           
24

 Esti Ropikhin, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak  dalam Pembuatan Perjanjian 
Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 
Semarang, 2010), hal.25 

25
 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op.Cit., hal.3 
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yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan batalnya perjanjian 

tersebut. Dalam hal ini, bentuk tertulis tidak hanya berfungsi sebagai alat 

pembuktian saja, juga merupakan syarat untuk adanya perjanjian 

tersebut26.  

Isi perjanjian merupakan syarat-syarat yang telah diperjanjikan 

kedua belah pihak. Syarat-syarat tersebut berisi hak-hak dan kewajiban-

kewajiban para pihak yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Abdul Kadir 

mengelompokkan syarat-syarat dalam perjanjian, sebagai berikut27: 

1. Syarat yang tegas 

Syarat-syarat yang secara khusus disebutkan dan disetujui oleh 

para pihak pada waktu membuat suatu perjanjian baik secara 

tertulis dan tidak tertulis. Syarat perjanjian yang disepakati itu 

biasanya digolongkan menjadi dua macam: 

a. Syarat pokok 

Syarat penting yang fundamental dalam setiap perjanjian 

sehingga tidak dipenuhinya syarat ini akan mempengaruhi 

tujuan utama dari perjanjian tersebut. Pelanggaran 

terhadap syarat ini akan memberikan hak pada pihak yang 

dirugikan untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian, 

atau melanjutkannya dengan memperoleh ganti rugi. 

b. Syarat pelengkap 
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Syarat yang kurang penting yang apabila tidak dipenuhi 

hanya akan menimbulkan kerugian tetapi tidak 

mempengaruhi tujuan utama dari suatu perjanjian tersebut. 

Pelanggaran atas syarat ini akan memberikan hak pada 

pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. 

2. Syarat yang diam-diam (implied terms) 

Syarat yang diam-diam merupakan syarat yang tidak ditentukan 

secara tegas mengenai suatu hal dalam perjanjian, tetapi pada 

dasarnya diakui oleh para pihak karena memberikan akibat 

komersial terhadap maksud para pihak. Syarat ini berlaku apabila 

tidak terdapat ketentuan syarat yang tegas mengenai persoalan 

yang sama. 

3. Klausula eksonerasi 

Klausula eknonerasi adalah klausula atau syarat yang berisi 

ketentuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab 

seseorang dalam melaksanakan perjanjian. Oleh karena itu, untuk 

membatasi atau mengurangi seandainya ada kerugian para pihak 

yang lemah, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang 

bersifat mengatur hak dan kewajiban berdasarkan itikad 

baik. 
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b. Penulisan klausula eksonerasi ini dibuat secara jelas dan 

mudah dibaca oleh setiap orang yang mengadakan 

perjanjian tersebut. 

c. Klausula eksonerasi tidak boleh mengenai syarat pokok. 

d. Klausula eksonerasi memuat kewajiban menanggung 

bersama akibat yang timbul dari perjanjian tersebut. 

 
f.  Berakhirnya Perjanjian 

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus tentang 

berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III KUH 

Perdata hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, 

ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan 

tentang berakhirnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam 

Bab IV Buku III KUH Perdata adalah perikatan yang pada umumnya baik 

itu lahir karena perjanjian maupun perikatan yang lahir dari perbuatan 

melanggar hukum. 

Suatu perjanjian berakhir apabila tujuan dari perjanjian tersebut 

telah tercapai, yaitu dengan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. 

Dan dalam hal ini berakhirnya perjanjian secara langsung mengakibatkan 

hapusnya perikatan. Menurut R. Setiawan mengemukakan beberapa cara 

yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian28: 

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak 
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Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para 

pihak, misalnya pada perjanjian kerja waktu tertentu yang batas 

waktunya berdasarkan waktu tertentu. 

2. Undang-undang telah menetapkan batas waktu berlakunya 

perjanjian 

Misalnya, menurut pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata bahwa ahli 

waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu 

tidak melakukan pemisahan harta selama jangka waktu tertentu 

hanya mengikat selama lima tahun. 

3. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan 

terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus 

Misalnya; 

1. Pada Pasal 1603 KUH Perdata menentukan bahwa 

perjanjian kerja berakhir bilamana berakhirnya si buruh, 

2. Pada Pasal 1646 KUH Perdata menentukan salah satu 

sebab berakhirnya suatu perjanjian persekutuan adalah: 

a Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya 

perbuatan yang menjadi pokok persekutuan, 

b Jika salah satu seorang sekutu meninggal atau 

dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit. 

c Pernyataan menghentikan perjanjian (opzegging). 

Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, 
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atau oleh salah satu pihak dan hanya ada perjanjian-

perjanjian yang bersifat sementara. 

d Perjanjian berakhir karena putusan hakim 

e Tujuan telah tercapai 

Dengan tercapainya tujuan perjanjian maka dapat 

mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Misalnya 

dalam perjanjian jual beli motor, bila sudah terjadi 

pembayaran dan penyerahan motor maka berakhirlah 

perjanjian jual beli tersebut. 

f Dengan perjanjian para pihak (herroeping) 

Perjanjian tersebut sebenarnya belum berakhir tapi 

atas kesepakatan para pihak untuk mengakhiri 

perjanjian tersebut 

 

B. Perjanjian Kerja 

a. Pengertian Perjanjian Kerja 

Menurut Djumadi, pengertian perjanjian kerja dalam bahasa 

Belanda disebut Arbeidsoverenkoms. Perjanjian kerja mempunyai 

manfaat yang besar bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut29. 

Oleh karena itu, akan diuraikan pengertian perjanjian kerja menurut 

beberapa pakar Ilmu Hukum.  
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Pengertian perjanjian kerja yang umum dapat dijumpai dalam 

pasal 1601a KUH Perdata yang berbunyi: “Persetujuan perburuhan 

adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan 

dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan, untuk suatu waktu 

tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. 

Selain itu pengertian mengenai Perjanjian Kerja menurut Iman 

Soepomo dalam Djumadi, Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana 

pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima 

upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk 

mengerjakan buruh itu dengan membayar upah30. 

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas maka 

yang terikat dalam perjanjian kerja adalah kedua belah pihak. Pihak 

pertama si buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja dan mempunyai hak 

untuk  menerima upah, sebaliknya pihak si majikan mengikatkan dirinya 

untuk mempekerjakan buruh serta berkewajiban untuk membayar upah. 

Selanjutnya perihal pengertian perjanjian kerja menurut Subekti 

adalah “Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, 

perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri; adanya suatu upah atau gaji tertentu 

yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan yang diperatas (bahasa 

Belanda “dierstverhanding”) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana 

pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang 

harus ditaati oleh pihak yang lain31. 
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Selain itu pengertian mengenai perjanjian kerja menurut A. 

Ridwan dan kawan-kawan mengemukakan bahwa pengertian perjanjian 

kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan antara majikan tertentu dan 

karyawan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan 

dengan segala persyaratan yang secara timbal-balik harus dipenuhi oleh 

kedua belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-

masing terhadap satu sama lainnya 32 . Selanjutnya oleh Wiwoho 

mengemukakan bahwa pengertian perjanjian kerja adalah hubungan 

antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja atau buruh dengan 

seseorang yang bertindak sebagai majikan33. 

Dengan adanya pengertian tentang perumusan perjanjian kerja 

tersebut, maka dalam perkembangannya setiap masalah yang timbul 

dalam hubungan kerja tersebut, yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan atau penerapan perjanjian kerja perlu dicarikan jalan 

keluarnya. Djumadi mengatakan untuk mengatasi dan menjembatani 

kesenjangan tersebut,perlu adanya perlindungan dari pihak lain atau pihak 

ketiga, guna pemberian perlindungan pada salah satu pihak34. 

Perjanjian kerja antara para pihak yang mengadakan perjanjian 

kerja, walaupun pada prinsipnya mempunyai kedudukan dan derajat yang 

sama dan seimbang akan tetapi dikarenakan berbagai aspek yang 

melingkari disekelilingnya maka dalam perjanjian kerja, kedudukan dan 
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derajat para pihak yang mengadakan perjanjian menjadi tidak sama dan 

seimbang. 

 

b. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja juga termasuk perjanjian pada 

umumnya,sehingga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata 

mengenai syarat sahnya perjanjian kerja. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat 

sahnya perjanjian, maka agar perjanjian kerja yang dibuat itu sah harus 

memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 

KUH Perdata.  

Menurut Sedjun, syarat-syarat perjanjian kerja itu adalah sebagai 

berikut35: 

a Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang 

mengadakan perjanjian itu (antara buruh/tenaga kerja dan 

majikan). Jadi tidak boleh ada paksaan yang mengakibatkan 

perjanjian tersebut batal. 

b Adanya kemampuan/kecakapan pihak-pihak untuk membuat 

perjanjian. 

c Suatu hal tertentu, artinya bahwa isi dari perjanjian itu tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
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(Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 95 



30 

ketertiban umum, maupun kesusilaan. Isi perjanjian kerja 

adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja serta 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan. 

Ketentuan atau syarat-syarat perjanjian kerja juga tertuang dalam 

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang menyebutkan perjanjian kerja dibuat atas dasar 

sebagai berikut: 

1. Kesepakatan kedua belah pihak. 

Kesepakatan kedua belah pihak merupakan kesepakatan bagi 

mereka atau pihak-pihak yang mengikat yaitu pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian kerja harus setuju dan sepakat mengenai 

hal-hal yang diperjanjikan. Semua hal dalam perjanjian kerja 

merupakan kehendak kedua belah pihak. 

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 

Kedua belah pihak dalam perjanjian kerja yaitu pihak pekerja dan 

pihak pengusaha cakap dalam membuat perjanjian. Menurut 

Djumadi yang dapat membuat suatu perjanjian adalah mereka 

yang cakap, yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan 

kewajiban yaitu orang atau badan hukum36. Berdasarkan pasal 1 

ayat (26) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan batasan umur untuk membuat perjanjian adalah 

minimal 18 tahun. Sedangkan adapun syarat-syarat yang harus 
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dipenuhi agar badan hukum dapat dikatakan sebagai pendukung 

hak dan kewajiban adalah: 

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah 

b. Mempunyai tujuan tertentu 

c. Mempunyai kepentingan sendiri 

d. Ada organisasi 

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 

Pekerjaan disini merupakan obyek perjanjian kerja antara 

pengusaha dan pekerja. Yang akibat hukumnya melahirkan hak 

dan kewajiban bagi pihak pengusaha dan pihak pekerja. 

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Pekerjaan sebagai obyek dalam perjanjian kerja harus halal, 

maksudnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, 

ketertiban umum dan kesusilaan. 

 

c. Unsur-unsur Perjanjian Kerja 

Perjanjian yang dinyatakan sah dan mengikat sebagai Undang-

undang bagi mereka yang membuatnya, haruslah memenuhi ketentuan-

ketentuan yang ada pada pasal 1320 KUH Perdata. 

Unsur-unsur dalam perjanjian kerja pada prinsipnya seperti yang 

ditentukan pasal 1320 KUH Perdata juga harus diterapkan, agar suatu 
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perjanjian kerja tersebut dianggap sah dan konsekuensinya dianggap 

sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja di atas dapat ditarik 

beberapa unsur dalam perjanjian kerja. Menurut M.G.Rood dalam 

Djumadi empat syarat yang berupa unsur-unsur itu terdiri dari37: 

1) Adanya unsur work atau pekerjaan 

Di dalam suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada suatu 

pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh 

pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut. Pekerjaan 

mana, Darwan menjelaskan pekerjaan yang dikerjakan oleh 

pekerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman 

pada perjanjian kerja38.  

2) Adanya unsur service atau pelayanan 

Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan 

sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut, 

pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, si 

majikan. Pekerja diwajibkan untuk menaati seluruh 

perjanjian kerja yang ada dan berlaku di dalam perusahaan 

tempatnya bekerja. Disinilah perbedaan hubungan kerja 

dengan hubungan yang didasarkan ketentuan pasal 1603 

huruf (b) KUH Perdata yang berbunyi: 
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Si buruh diwajibkan menaati aturan-aturan tentang hal 
melakukan pekerjaan serta aturan-aturan yang ditujukan 
ada perbaikan tata tertib dalam perusahaan si majikan di 
dalam batas-batas, aturan-aturan, Undang-undang atau 
perjanjian, maupun reglemen atau jika tidak ada menurut 
kebiasaan. 
 
Menurut M.G.Rood dalam Djumadi dengan adanya 

ketentuan di atas maka seorang dokter misalnya dalam 

melaksanakan tugasnya, yaitu memeriksa dan atau 

mendiagnosa pada pasiennya atau seorang notaris yang 

melayani kliennya, mereka itu dalam melakukan 

pekerjaannya, tidak bisa disamakan dengan pengertian 

melaksanakan perjanjian kerja. Alasannya karena unsur 

service dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak terdapat 

didalamnya. Sebab mereka tidak tunduk dan dibawah 

perintah orang lain. Karena mereka mempunyai keahlian 

tertentu yang tidak dipunyai dan dikuasai si pemberi kerja, 

yaitu si pasien atau klien39. 

3) Adanya unsur time atau waktu tertentu 

Dalam melakukan hubungan kerja, haruslah dilakukan 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam 

perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. 

Menurut Djumialdji, pelaksaan pekerjaan tersebut 

disamping harus sesuai dengan isi dalam perjanjian kerja, 

juga si majikan. Dengan kata lain dalam rangka 
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pelaksanaan pekerjaannya, si buruh tidak boleh bekerja 

dalam waktu yang seenaknya saja, akan tetapi harus 

dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada 

perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, dan juga 

pelaksaannya tidak boleh bertentangan ketentuan 

perundang-undangan, kebiasaan setempat dan ketertiban 

umum40. 

4) Adanya unsur pay atau upah 

Tujuan utama seorang pekerja yaitu untuk mendapatkan 

imbalan, sehingga dengan adanya upah hubungan antara 

pekerja dan pengusaha merupakan suatu hubungan kerja. 

Pemberian upah sebagai penegasan pembayaran prestasi 

yang telah diberikan, dikenal dengan asas tiada upah bila 

pekerja tidak melakukan pekerjaan (no work no pay). Upah 

biasanya diberikan jika pekerja selesai melakukan 

pekerjaannya. Jika seseorang yang bekerja bertujuan untuk 

mendapatkan manfaat bagi diri sendiri atau bukan untuk 

bertujuan untuk mencari upah. Sebagai salah satu contoh 

yang telah dikemukakan Djumadi, dalam hal perjanjian 

kerja praktek dari seorang pelajar atau mahasiswa. Mereka 

dalam melaksanakan masa prakteknya, misalnya 

mahasiswa dari Akademik Perhotelan dan Pariwisata, 

                                                           
40

 Djumialdji, “Perjanjian Kerja. Cetakan Pertama” (Jakarta: Bina Aksara, 1977), hal.16 



35 

maka sewaktu mahasiswa tersebut berpraktek di suatu 

hotel, walaupun mereka telah bekerja dan dibawah perintah 

orang lain serta dalam waktu-waktu tertentu pula41. M.G. 

Rood menjelaskan, hal ini disebut melakukan pekerjaan 

bukan untuk mencari upah, namun untuk menimba ilmu 

dan meningkatkan pengetahuan serta mencari pengalaman 

dan juga untuk mendapatkan tanda kelulusan praktek di 

suatu hotel. Dengan demikian bisa diambil suatu 

kesimpulan, walaupun ketiga unsur telah terpenuhi, akan 

tetapi karena unsur yang keempat tidak terpenuhi, yaitu 

unsur pay atau upah, maka hubungan tersebut bukan 

merupakan implementasi dari pelaksanaan suatu perjanjian 

kerja. Upah maksudnya adalah imbalan prestasi yang wajib 

dibayar oleh majikan untuk pekerjaan itu42. 

Keempat essensialia tersebut, menurut Djumadi dapat dirumuskan 

sebagai berikut43: 

a. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, pada pokoknya 

harus dilakukan sendiri; 

b. Harus di bawah peintah orang lain; 

c. Pekerjaan tersebut dilakukan dalam waktu tertentu, dan 
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d. Si pekerja setelah memenuhi prestasinya, berhak 

mendapatkan upah, sebaliknya pengusaha wajib untuk 

membayar upah tepat pada waktunya. 

Keempat essensialia tersebut, diatur antara lain pada pasal-pasal 

1602, 1602b, 1603a, 1603b KUH Perdata. 

 Selanjutnya Koko menjelaskan lebih lanjut bahwa orang yang 

berada di bawah pimpinan orang lain disebut pekerja, sedangkan orang 

yang memimpin disebut pengusaha44.  

Upah merupakan unsur penting dalam perjanjian kerja, karena 

dengan tidak terpenuhinya upah maka hubungan kerja yang ada tersebut 

tidak mencerminkan terlaksananya perjanjian kerja.  

Menurut Djumadi pembayaran upah itu pada prinsipnya harus 

diberikan dalam bentuk uang, namun demikian dalam praktek 

pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak 

mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang, tetapi 

jumlahnya dibatasi45. 

 
d. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja 

Dengan telah diuraikannya keempat unsur maupun esensialia di 

atas maka ditemukan kewajiban dan hak antara para pihak yang satu 

dengan yang lainnya yang merupakan suatu kebalikan hak dan kewajiban 

yang dimiliki para pihak yang mengadakan perjanjian kerja. Menurut Lalu 
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Husni kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja adalah 

sebagai berikut46: 

1) Kewajiban-kewajiban dari pihak pekerja 

a. Pekerja/buruh wajib melakukan pekerjaan 

Pengertian pekerjaan dan seperti apa pekerjaan yang 

harus dikerjakan oleh pekerja/buruh tidak dijumpai dalam 

Undang-undang Ketenagakerjaan. Tetapi Iman 

mengemukakan pekerjaan adalah: “perbuatan untuk 

kepentingan pengusaha, baik langsung maupun tidak 

langsung dan bertujuan secara terus-menerus untuk 

meningkatkan produksi, baik jumlah maupun mutunya”47 

b. Pekerja/buruh wajib menaati aturan dan petunjuk 

pengusaha/majikan 

Dengan melakukan pekerjaan pekerja/buruh wajib 

menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. 

c. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda 

Jika pekerja/buruh melakukan perbuatan yang 

merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau 

kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja 

wajib membayar ganti rugi dan denda. 

2) Kewajiban-kewajiban dari pihak pengusaha 

a. Kewajiban membayar upah  
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Menurut Zaeni upah adalah pembayaran yang diterima 

pekerja/buruh selama ia melakukan pekerjaan atau 

dipandang melakukan pekerjaaan. Dalam hubungan 

kerja kewajiban utama pengusaha adalah membayar 

upah kepada pekerjanya secara tepat waktu48. 

b. Kewajiban memberikan istirahat/cuti 

Dalam pasal 79 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, cuti tahunan sekurang-

kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang 

bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus 

menerus. 

c. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan 

Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, 

kewajiban ini tidak hanya terbatas bagi pekerja yang 

bertempat tinggal di rumah majikan (Pasal 1602x KUH 

Perdata) tetapi juga pekerja yang tidak bertempat tinggal 

di rumah majikan. 

d. Kewajiban memberikan surat keterangan 

Pada ketentuan pasal 1602a ayat (1 dan 2),yang 

menentukan majikan wajib memberikan surat 

keterangan, yang dibubuhi tanggal dan tanda tangan si 

majikan. Menurut Djumadi dalam surat keterangan 
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tersebut haruslah berisi tentang sifat pekerjaan yang 

dilakukan, lamanya hubungan kerja antara si buruh dan 

majikan49.  

 

e.      Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja 

Menurut Lalu, bentuk perjanjian kerja adalah bebas, artinya 

perjanjian tersebut dapat dibuat secara50: 

1. Tertulis,  

2. Lisan atau tidak tertulis 

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam 

pasal 51 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yang berbunyi: 

1. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan lisan, 

2. Perjanjian kerja yang disyaratkan secara tertulis 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Dalam hal perjanjian dibuat secara tertulis, maka biaya akta dan 

biaya tambahan lainnya menjadi tanggungan majikan/pengusaha (pasal 

1601 huruf (d) KUH Perdata). 

Sedangkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis diatur 

dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang selaras dengan bentuk perjanjian kerja yang 
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diterangkan oleh Sedjun, perjanjian kerja tersebut memuat hal-hal sebagai 

berikut51: 

a. Nama dan alamat pengusaha/perusahaan. 

b. Nama, alamat, umur dan jenis kelamin pekerja. 

c. Jabatan atau macam pekerjaan. 

d. Syarat-syarat kerja yang memuat tentang: 

 Adanya pengakuan terhadap organisasi pekerja/serikat 

pekerja, 

 Fasilitas yang diberikan, 

 Jaminan sosial (tunjangan kematian, tunjangan sakit, 

pensiun/hari tua), 

 Bagaimana sistem upahnya, 

 Perselisihan hubungan perindustrian dan sebagainya. 

e. Hak dan kewajiban pekerja: 

Hak-hak tenaga kerja antara lain: 

1. Berhak atas upah, 

2. Berhak atas pekerjaan dan 

3. Berhak atas perlindungan. 

Kewajiban-kewajiban pekerja antara lain: 

1. Melakukan pekerjaan dengan baik, 

2. Mengikuti perintah atasan (pengusaha). 

f. Hak dan kewajiban pengusaha: 
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Hak-hak pengusaha antara lain: 

1. Berhak atas hasil pekerjaan, 

2. Berhak mengatur/memerintah pekerja. 

Kewajiban-kewajiban pengusaha: 

1. Membayar upah, 

2. Menyediakan/memberi pekerjaan, 

3. Memberi perlindungan. 

g. Tempat dan lokasi pekerjaan 

Tempat dan tanggal perjanjian kerja tersebut dibuat dan 

dimulainya perjanjian kerja tersebut. 

 
f.   Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja 

Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan perjanjian kerja dapat dibuat 

secara bebas, dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya 

dalam pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menerangkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis 

sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut: 

a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha; 

b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja; 

c. Jabatan atau jenis pekerjaan; 

d. Tempat pekerjaan; 

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya; 
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f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban 

pengusaha dan pekerja; 

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan 

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

Lalu Husni berpendapat perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu 

tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak. Untuk 

perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut 

juga dengan perjanjian kerja tetap52 . 

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis 

sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan ini dimaksudkan untuk 

lebih menjamin dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan 

dengan berakhirnya perjanjian kontrak kerja.  

Jangka waktu  perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu 

bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu 

tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu 

berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu. 

Menurut Lalu, pekerjaan kerja yang dibuat untuk waktu tertentu 

lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja 

tidak tetap. Status pekerjaannya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja 

kontrak. Hal tersebut karena pada perjanjian kerja memiliki jangka waktu 

                                                           
52

 Lalu Husni, Op.Cit., hal.70 



43 

berlakunya menurut waktu tertentu53. Adapun batasan situasi tersebut, 

dinyatakan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan sebagai berikut: 

1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 

3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang 

berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

4. perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk 

pekerjaan yang bersifat tetap. 

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu menurut 

Zaeni adalah suatu jenis perjanjian kerja yang umum dijumpai dalam 

perusahaan, yang tidak memiliki jangka waktu berlakunya.  Dalam hal 

perjanjian dibuat secara lisan, pengusaha wajib membuat surat 

pengangkatan bagi pekerja. Surat pengangkatan memuat tentang54: 

1. Nama dan alamat pekerja; 

2. Tanggal mulai bekerja; 

3. Jenis pekerjaan; dan 

4. Besarnya upah. 
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g. Berakhirnya Perjanjian Kerja 

Dalam ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja berakhir 

apabila: 

a. Pekerja meninggal dunia; 

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau 

penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

atau 

d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan 

dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan 

berakhirnya hubungan kerja. 

Perjanjian kerja tidak berakhir jika pengusaha meninggal dunia 

(Pasal 1603k KUH Perdata), ahli waris atau pengurus perusahaan yang 

lain dapat melanjutkannya, kecuali dalam Perjanjian Kerja diperjanjikan 

lain. Jadi, pemindahan atau pengalihan perusahaan tidak akan 

mengurangi hak-hak pekerja. 

 

 

 

 



45 

C. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

a. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Pengaturan hubungan kerja waktu tertentu antara pengusaha atau 

perusahaan dengan pekerja waktu tertentu terdapat dalam Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 

KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu. 

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menurut  

Keputusan Menteri Pekerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 

KEP.100/MEN/VI/2004 adalah: “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang 

selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu 

tertentu atau untuk pekerjaan tertentu”.  

Perjanjian kerja waktu tertentu diadakan karena jenis dan sifat 

pekerjaan yang menjadi obyek perjanjian kerja tersebut, memang 

mengharuskan demikian. Djumadi memberikan contoh pekerjaan yang 

dibuat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah suatu 

pembangunan sebuah gedung atau perbaikan jalan. Pekerjaan tersebut 

dibuat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu karena memang 

pekerjaan yang menjadi obyek perjanjian tersebut menurut jenis dan sifat 

dalam waktu tertentu akan habis/selesai dalam waktu tertentu55. 
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Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, pekerjaan yang menjadi obyek perjanjian 

menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 

tertentu, yaitu: 

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 

yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun; 

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 

baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan 

atau penjajakan. 

 

b. Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu 

harus dibuat secara tertulis. Undang-undang menjelaskan, hal ini untuk 

lebih menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan 

dengan berakhirnya kontrak kerja.  

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis 

dan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Dalam hal perjanjian 

kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian 

terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku 
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perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa  Indonesia (Pasal 57 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 

Untuk pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu agar merupakan 

suatu perjanjian yang sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Lalu menyebutkan syarat perjanjian kerja 

waktu tertentu seperti syarat perjanjian pada umumnya 56  sedangkan 

Djumadi mengemukakan syarat perjanjian kerja waktu tertentu memenuhi 

syarat material dan syarat formal 57 . Syarat material adalah syarat 

perjanjian pada umumnya seperti yang telah dikemukakan Lalu yaitu 

sebagai berikut58: 

1. Kesepakatan kedua belah pihak; 

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal syarat sahnya suatu perjanjian, syarat  perjanjian kerja 

waktu tertentu juga diatur sama dengan sahnya suatu perjanjian. Jika 

perjanjian kerja waktu tertentu tidak memenuhi syarat point 1 dan 2 

(syarat subjektif) maka perjanjian kerja dapat dibatalkan. Dan jika 

perjanjian kerja waktu tertentu tidak memenuhi syarat point 3 dan 4 

(syarat objektif) maka perjanjian kerja batal demi hukum. 
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Sedangkan syarat formal yang dikemukakan Djumadi yang harus 

dipenuhi dalam perjanjian kerja waktu tertentu adalah59: 

1. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat rangkap tiga; 

2. Perjanjian kerja waktu tertentu harus didaftarkan pada kantor 

Departemen Tenaga Kerja setempat; 

3. Biaya yang timbul akibat pembuatan perjanjian kerja waktu 

tertentu, semuanya ditanggung pengusaha; 

4. Perjanjian kerja waktu tertentu harus memuat identitas serta 

hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut: 

a. Nama dan alamat pengusaha atau perusahaan; 

b. Nama, alamat, umur dan jenis kelamin pekerja; 

c. Jabatan dan jenis/macam pekerjaan; 

d. Besarnya upah serta cara pembayarannya; 

e. Hak dan kewajiban pekerja; 

f. Hak dan kewajiban pengusaha; 

g. Syarat-syarat kerjanya; 

h. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja waktu tertentu 

i. Tempat atau lokasi kerja 

j. Tempat dan tanggal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat 

serta tanggal mulai berlakunya. 

Berdasarkan aturan Undang-undang Ketenagakerjaan, perjanjian 

kerja waktu tertentu dibuat tiga rangkap untuk pengusaha, pekerja dan 
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kantor Departemen Tenaga Kerja. Dan perjanjian kerja waktu tertentu 

yang telah dibuat oleh para pihak harus didaftarkan pada kantor 

Departemen Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 

hari sejak ditandatanganinya perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. 

Ditegaskan pula dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri 

Pekerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 

KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (Kepmenakertrans 100/2004) bahwa perjanjian kerja 

waktu tertentu hanya dibuat untuk paling lama tiga tahun. 

Bila dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan melebihi 

waktu tiga tahun, maka batal demi hukum dan perjanjian kerja tersebut 

menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (Pasal 59 ayat (7) Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).  

Bila pengusaha ingin melakukan pembaruan perjanjian kerja 

waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang 

waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, 

pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan satu 

kali dan paling lama dua tahun (Pasal 59 ayat (6) Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 

Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini dilakukan dalam 

hal perjanjian kerja tersebut dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan 

tertentu, namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat 

diselesaikan (Pasal 3 ayat (5) Kepmenakertrans 100/2004). 
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Jadi, pembaruan perjanjian kerja ini baru dapat dilakukan setelah 

melewati masa 30 hari berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang 

lama dan hanya dapat dilakukan satu kali maksimal dua tahun. Dan 

selama tenggang waktu 30 hari tersebut tidak ada hubungan kerja antara 

pekerja/buruh dan pengusaha. 

Konsekuensinya jika pembaharuan perjanjian kerja tidak dilakukan 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (6) Undang-undang 

Ketenagakerjaan maka demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. 

Zaeni menyimpulkan, pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu hanya dapat diperpanjang satu kali dan diperbaharui satu kali, 

sehingga bila dihitung secara keseluruhan masa Perjanjian Keja Waktu 

Tertentu beserta perpanjangan dan pembaharuan yang dimungkinkan 

maksimal adalah lima tahun60. 

Jadi, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat untuk maksimal tiga 

tahun dan apabila suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat melebihi 

waktu tersebut demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu atau dengan kata lain karyawan tersebut menjadi karyawan 

permanen. 
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c. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Mengenai berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja 

yang bekerja dalam jangka waktu kerja tertentu tidak mendapat pesangon 

atau sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja 

yang diberhentikan.  

Menurut Sendjun, dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu, bila 

terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum waktu yang ditentukan 

berakhir maka yang memutuskan (biasanya pengusaha) harus 

mengganti/membayar kerugian sebesar selama ia harus menyelesaikan 

pekerjaannya61.  

Adapun menurut Sendjun beberapa cara yang dapat 

mengakibatkan berakhirnya/putusnya hubungan kerja, yaitu62: 

1. Putus demi hukum, 

2. Diputuskan oleh pengusaha, 

3. Diputuskan oleh pihak Pekerja, dan 

4. Karena putusan pengadilan. 

Dalam pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, perjanjian kerja berakhir apabila : 

1. Pekerja meninggal dunia; 

2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 
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3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau 

penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;atau 

4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama, yang dapat menyebabkan 

berakhirnya perjanjian kerja.  

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak berakhir jika pengusaha 

meninggal dunia (Pasal 1603k KUH Perdata), ahli waris atau pengurus 

perusahaan yang lain dapat melanjutkannya, kecuali dalam Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu diperjanjikan lain. 

 
D. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

a. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

Perjanjian kerja yang dikenal dalam peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan dan dalam praktek hubungan kerja yang 

berlangsung antara pemberi kerja dengan tenaga kerja khususnya dalam 

sektor industri. Pengertian perjanjian kerja waktu tidak tertentu Pasal 1 

huruf (b) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 

100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

disebutkan sebagai berikut: 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut 

PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.  
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Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, 

Undang-undang memberikan kesempatan kepada perusahaan/pemberi 

kerja untuk memberlakukan masa percobaan paling lama 3 bulan.  

Menurut Faransiska N., masa percobaan pekerja harus dicantumkan 

dalam perjanjian kerja dan untuk perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan, 

masa percobaan harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dan dicantumkan 

dalam surat pengangkatan pekerja. Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian 

kerja atau dalam surat pengangkatan, masa percobaan tersebut dianggap tidak 

ada
63
. 

Namun demikian menurut Pasal 60 UU Ketenagakerjaan tersebut, 

walaupun diberlakukan masa percobaan selama 3 bulan, perusahaan 

tidak diperkenankan membayar di bawah upah minimum yang berlaku. 

 
b. Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat dilakukan 

secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis 

menurut Faransiska dapat berfungsi sebagai bukti awal hubungan kerja 

terjalin, sebagai pedoman mengenai hak dan kewajiban, dan sebagai 

salah satu sarana untuk menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha, 

karena dengan perjanjian tertulis tersebut akan mudah untuk memahami 
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hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama dan sebagai pedoman 

untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul selama hubungan kerja64. 

Bila Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dibuat 

secara lisan, berdasarkan Pasal 63 UU Ketenagakerjaan mewajibkan 

pengusaha  untuk membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang 

bersangkutan dan sekurang-kurangnya memuat keterangan : 

1. Nama dan alamat pekerja. 

2. Tanggal mulai bekerja. 

3. Jenis Pekerjaan. 

4. Besarnya upah. 

Jika dibandingkan dengan PKWTT, maka PKWT memiliki 

keterbatasan, hal ini karena PKWT tersebut tidak bersifat berkelanjutan, 

sehingga jangka waktu perlindungan kepada pekerja terbatas pada waktu 

tertentu tersebut. 

 
c. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

Berakhirnya perjanjian kerja waktu tidak tertentu tidak dibedakan 

dengan berakhirnya perjanjian kerja berdasarkan Pasal 61 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: 

1) Pekerja meninggal dunia. 

2) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja. 
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3) Adanya putusan pengadilan atau putusan/penetapan 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

4) Munculnya keadaan tertentu yang dicantumkan dalam 

perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya 

hubungan kerja. 

Kemudian dalam KUH Perdata Pasal 1603g menjelaskan bahwa 

hak mengakhiri hubungan kerja berada pada masing-masing pihak yang 

mengadakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan diwajibkan untuk 

mengadakan pemberitahuan penghentian dengan mengidahkan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

PKWTT tidak berakhir karena berakhirnya Perusahaan atau 

beralihnya hak atas perusahaan karena penjualan, pewarisan, atau hibah. 

Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, blog legal  hak-hak Karyawan 

menjadi tanggung jawab perusahaan baru, kecuali ditentukan lain dalam 

perjanjian pengalihan diantara pengurus perusahaan yang lama dan yang 

baru dan perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak Karyawan. Dalam 

hal perusahaan merupakan orang perseorangan dan meninggal dunia, 

ahli waris pengusaha tersebut dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah 

merundingkannya dengan Karyawan.  

Dalam hal Karyawan yang meninggal dunia, ahli waris Karyawan 

itu berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku atau yang telah diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

Secara keseluruhan Djumialdji menjelaskan perjanjian kerja untuk 

waktu tidak tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian 

kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja tetap. PKWTT dapat terjadi karena hal-hal sebagai 

berikut65: 

1) Perjanjian kerja tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan 

huruf Latin 

2) PKWT tidak dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan 

sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 

tertentu,yaitu: 

a. Pekerjaan yang sekali atau yang sementara sifatnya; 

b. Pekerjaan yang diperkirakan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang terlalu lama, paling lama 3 tahun; 

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; 

d. Pekerjaan yang berhubungandegan produk bru, 

kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih 

dalam percobaan atau penjajakan. 

3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu diadakan untuk 

pekerjaan yang bersifat tetap. 
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4) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas 

jangka waktu tertentu diadakan untuk lebih dari 2 tahun dan 

diperpanjang lebih dari satu kali untuk jangka waktu lebih 

dari 1 tahun. 

5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian 

kerja waktu tertentu, paling lama 7 hari sebelum perjanjian 

kerja untuk waktu tertentu tersebut berakhir tidak 

memberikan maksudnya secara tertulis kepada 

pekerja/buruh yang bersangkutan. 

6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu diadakan tidak 

melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya 

perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembaruan 

perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini diadakan lebih dari 

1 kali dan lebih dari 2 tahun. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar pada PT. 

Nusantaralestari Binasejahtera Makassar yang beralamat di Jalan Prof. 

Dr. Ir. Sutami No.38. Adapun pertimbangan sehingga penelitian dilakukan 

di lokasi tersebut adalah PT. Nusantaralestari Binasejahtera Makassar 

merupakan salah satu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 

waktu tertentu atau pekerja kontrak.  

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pada perusahaan PT. 

Nusantaralestari Binasejahtera Makassar. Sampel dalam penelitian ini 

adalah hak dan kewajiban pada perjanjian kerja waktu tertentu yang 

dibuat oleh PT.Nusantaralestari Binasejahtera Makassar terhadap pekerja 

waktu tertentu. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

lokasi penelitian dan diolah lebih lanjut oleh penulis. Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari  studi dokumen-dokumen perusahaan dari PT. 
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Nusantaralestari Binsejahtera Makassar sehubungan dengan 

permasalahan yang diteliti.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer diperoleh dari wawancara 

langsung dengan pimpinan perusahaan dan enam orang pekerja 

sehubungan dengan hal yang dibahas termasuk masalah yang dihadapi 

dalam penerapan perjanjian kerja waktu tertentu dan penelitian lapangan 

(field research) yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara 

melakukan survey langsung ke perusahaan. 

Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari penelusuran 

kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk memperoleh data 

melalui bahan-bahan pustaka yaitu buku-buku, dokumen-dokumen 

perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas. 

 

E. Analisa Data 

Dari seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data 

sekunder selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, maksudnya 

penulis menggambarkan situasi masalah berdasarkan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu pada PT. Nusantaralestari Binasejahtera Makassar 

Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa PKWT didasarkan atas jangka waktu 

atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jika dibandingkan dengan 

PKWTT, maka PKWT memiliki keterbatasan, hal ini karena PKWT 

tersebut tidak bersifat berkelanjutan, sehingga jangka waktu perlindungan 

kepada pekerja terbatas pada waktu tertentu. Salah satu upaya agar 

PKWT tidak diterapkan kepada setiap jenis pekerjaan adalah dengan 

adanya ketetapan dalam Undang-undang yang memberikan perlindungan 

dengan pembatasan penetapan PKWT pada situasi-situasi khusus. Hal ini 

berarti bahwa di luar situasi-situasi yang telah ditetapkan Undang-undang 

tersebut, PKWT tidak diperbolehkan. Adapun batasan situasi tersebut, 

dinyatakan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan sebagai berikut: 

1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 
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3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang 

berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

4. perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk 

pekerjaan yang bersifat tetap. 

Namun kecenderungan dari para pengusaha berusaha sebisa 

mungkin menerapkan PKWT untuk semua jenis pekerjaan dalam 

penyelenggaraan perusahaannya. Hal ini agar pengusaha terlepas dari 

biaya pesangon yang tinggi. PT Nusantaralestari Binasejahtera Makassar 

dalam pengelolaan perusahaannya juga menerapkan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu atau PKWT pada semua jenis pekerjaan dalam 

penyelenggaraan perusahaannya.  

Jika ditinjau dari segi peralatan yang digunakan, pengolahan 

beras dilakukan dengan mesin-mesin yang berteknologi tinggi sehingga 

perusahaan ini bukanlah perusahaan yang hanya beroperasi untuk jangka 

waktu yang singkat. Dari hasil penelitian penulis, mesin tersebut dapat 

menghasilkan beras kristal yang berkualitas tinggi yang juga memberikan 

hasil sampingan yang masih dapat dimanfaatkan. Berdasarkan hal 

tersebut maka perusahaan ini bukanlah perusahaan yang hanya 

beroperasi untuk jangka waktu yang singkat. 

Pekerja yang bekerja tidak dengan melalui perantara pihak ketiga 

atau melalui penyalur tenaga kerja oursourcing merupakan pekerja yang 

mempunyai hak untuk melakukan pekerjaan dalam PKWTT. Tetapi 
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berdasarkan penelitian penelitian penulis, PT. Nusantaralestari 

Binasejahtera mempunyai banyak pekerja yang sudah bekerja bertahun-

tahun dan belum melakukan pekerjaan dalam PKWTT. Hal tersebut 

karena pengusaha mensiasati hubungan kerja yang dibuat dalam PKWT 

sehingga hubungan kerja tersebut sesuai dengan aturan dalam Undang-

undang. Pengusaha mensiasati dengan memberikan cuti pada pekerja 

yang mengadakan hubungan kerja dalam PKWT bila jangka waktu 

perjanjian kerja telah habis dan pekerja kembali bekerja pada perusahaan 

setelah menerima cuti selama 2 minggu dengan perjanjian kerja yang 

baru kembali.   

Adapun rincian mengenai pekerja yang telah bekerja pada 

perusahaan selama beberapa tahun dan masih berstatus sebagai pekerja 

warku tertentu pada PT. Nusantaralestari Binasejahtera dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

NAMA PEKERJA POSISI LAMA BEKERJA 

HERMAN OPERATOR 
PRODUKSI 

6 TAHUN 

ALI RAHMAN 

 

QUALITY 
CONTROL 

5 TAHUN 5 BULAN 

GURUH SECURITY 7 TAHUN 

PASANG OPERATOR 
RICEMILL 

9  TAHUN 

 

Berdasarkan penelitian beberapa pekerja di atas, bahwa 

kebanyakan pekerja yang bekerja dengan tidak terlalu memperhatikan 

perjanjian kerja atau aturan yang telah ditetapkan dan hanya berusaha 
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untuk mencapai suatu tujuan tertentu saja. Pekerja bekerja sudah 

bertahun-tahun tetapi belum diangkat menjadi pekerja tetap. Pengusaha 

memberlakukan dan menerapkan perjanjian kerja waktu tertentu hanya 

mementingkan keuntungan perusahaan. Dan pekerja juga bekerja hanya 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini juga didukung karena 

sedikitnya lapangan pekerjaan sedangkan banyaknya pekerja yang 

membutuhkan pekerjaan dengan minimnya kemampuan yang dimiliki. 

Dari hasil wawancara penulis dengan pekerja waktu tertentu perusahaan, 

Herman (wawancara, tanggal 21 Juli 2012, pukul 14.00) bahwa: 

“Saya tahu dengan adanya aturan Ketenagakerjaan dan saya 
sudah enam tahun bekerja pada perusahaan ini. Perjanjian kerja 
hanya diperpanjang satu kali yang berjangka waktu satu tahun dan 
diperbarui satu kali yang berjangka waktu dua tahun. Setelah cuti 
selama selama dua minggu, masuk kerja kembali dengan 
perjanjian kerja waktu tertentu yang baru.” 
 

Dari hasil wawancara dengan pekerja waktu tertentu, Pasang 

(wawancara, tanggal 21 Juli 2012, pukul 14.00) juga berkomentar bahwa:  

“Setiap berakhirnya jangka waktu pembaruan perjanjian kerja waktu 
tertentu selama dua tahun maka diberi waktu untuk cuti selama dua 
minggu oleh direktur.”  

 
Herman dan Pasang bekerja pada bagian produksi, yang kegiatan 

pekerjaannya merupakan pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus 

dan tidak bersifat sementara sesuai yang ditetapkan dalam Undang-

undang Ketenagakerjaan. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 59 

ayat 4 dan ayat 6 Undang-undang Ketenagakerjaan yang menetapkan: 

4. “Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka 

waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun 
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dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 

paling lama 1 (satu) tahun. 

6. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan 

setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari 

berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, 

pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh 

dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.” 

  Dari ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa PKWT dapat diterapkan pada pekerja waktu 

tertentu paling lama berjangka waktu 5 tahun saja. Kemudian Pasal 59 

ayat 7 menetapkan bahwa: “perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), 

ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu.”  

Asas yang terkandung dalam perjanjian kerja adalah asas 

keseimbangan hak dan asas kebebasan berkontrak. Sesuai dari penelitian 

yang dipaparkan penulis di atas, asas keseimbangan tidak terlihat pada 

penerapan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan oleh pengusaha.  

Sedangkan kebebasan untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian 

kerja hanya ditentukan oleh salah satu pihak saja yaitu PT. 

Nusantaralestari Binasejahtera Makassar. Hal ini berarti perjanjian kerja 

merupakan perjanjian baku. Tidak terdapat peluang untuk pihak lain untuk 

merundingkan atau meminta perubahan atas perjanjian kerja yang dibuat.  
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Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada perusahaan 

Rice Mill ini juga mensyaratkan adanya masa percobaan terhadap pekerja 

yang menggunakan PKWT. Sebagaimana yang dipaparkan Pardi selaku 

Direktur (wawancara, tanggal 02 Juni 2012, pukul 15.00) bahwa:  

PKWT di perusahaan ini (PT. Nusantaralestari Binasejahtera) 
mensyaratkan adanya masa percobaan terhadap pekerja yang 
menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Jumlah pekerja 
yang ada di PT. Nusantaralestari Binasejahtera sebanyak 20 yang 
terbagi atas 17 pekerja yang menggunakan PKWT dan 3 pekerja 
menggunakan PKWTT. Perusahaan ini mempunyai rencana lagi 
untuk menambah tenaga kerja. 
 
Jangka waktu masa percobaan dalam perusahaan adalah tiga 

bulan.  Berdasarkan hasil wawancara dengan Intan selaku karyawan 

kontrak di PT.Nusantaralestari Binasejahtera (wawancara, tanggal 02 Juni 

2012, pukul 16.00), diperoleh informasi bahwa: 

“Setelah masa percobaan selama tiga bulan yang sesuai dengan 
perjanjian telah berakhir maka akan dilakukan perpanjangan 
perjanjian kerja yang berjangka waktu satu tahun”. 
 
Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) “Perjanjian 

kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan 

kerja”. Ayat (2) selanjutnya menjelaskan bahwa: “ Dalam hal disyaratkan 

masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi 

hukum”. 

Pasal 1601j KUH Perdata menjelaskan perjanjian kerja yang telah 

dilakukan antara pengusaha dan pekerja harus dibuat tiga rangkap untuk 

pengusaha, pekerja dan Dinas Tenaga Kerja. Berdasarkan hasil 
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wawancara dengan Direktur (Pardi, wawancara, tanggal 2 Juni 2012, 

pukul 15.00): 

PT. Nusantaralestari Binasejahtera tidak membuat perjanjian kerja  
antara pengusaha dan pekerja dalam tiga rangkap. Perjanjian 
kerja hanya dibuat dua rangkap untuk pekerja dan pengusaha 
saja.  
 
Hal ini tentu saja melanggar aturan dalam Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 13 bahwa: 

“PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan”. 

Selanjutnya diterangkan pada Pasal 1601j KUH Perdata bahwa tiap janji 

yang bertentangan dengan sesuatu ketentuan dalam pasal ini, adalah 

batal. 

Dari permasalahan-permasalahan tentang pemberlakuan 

perjanjian kerja waktu tertentu pada pekerja waktu tertentu tidak 

ditemukan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini juga terjadi 

karena adanya asas kebebasan berkontrak dalam masyarakat dalam 

perkembangannya kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuan bila 

para pihak mempunyai bargaining position yang seimbang. Jika salah satu 

pihak lemah maka pihak yang memiliki bargaining position lebih kuat 

dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi 

keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan dalam perjanjian 
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kerja waktu tertentu yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-

aturan yang adil dan layak. 

  

B. Implementasi Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu 

Tenaga kerja merupakan salah satu pendukung utama dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera, adil, dan makmur yang merata, baik materil maupun spiritual 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan kedudukan tenaga kerja, 

diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas 

tenaga kerja dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga 

kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 

Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar 

pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan 

perkembangan dunia usaha. 

Berdasarkan wawancara menurut staf perusahaan yang 

mengurusi PKWT, Dewi (Dewi, wawancara, PT.Nusantaralestari 

Binasejahtera, Makassar,  30 Mei 2012): 

“PKWT harus dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia 
dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum terhadap 
kedudukan para pihak. Selain itu perjanjian yang dibuat dalam 
bentuk tertulis lebih memudahkan pelaksanaannya dan 
menghindari kemungkinan terjadinya wanprestasi terhadap 
perjanjian oleh salah satu pihak. Oleh karena telah diuraikan hak 
dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja dengan tetap 
mengacu kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.  
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Adapun aturan yang wajib dicantumkan dalam perjanjian kerja 

yang dibuat secara tertulis khususnya PKWT berdasarkan Pasal 54 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 

memuat: 

a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha; 

b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja; 

c. Jabatan atau jenis pekerjaan; 

d. Tempat pekerjaan; 

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban 

pengusaha dan pekerja; 

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan 

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

Ditinjau dari aturan yang diterapkan dalam Undang-undang 

Ketenagakerjaan telah sesuai tetapi ditinjau dari isi PKWT PT. 

Nusantaralestari Binasejahtera Makassar belum sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan tentang hak-hak pekerja. Hak-hak pekerja menurut 

Lalu Husni yang selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata adalah 

hak menerima upah, hak mendapat istirahat/cuti, hak mendapat 

perlindungan, perawatan dan pengobatan dan hak mendapat surat 

keterangan bila terjadi pemutusan hubungan kerja66. Dalam PKWT PT. 
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Nusantaralestari Binasejahtera Makassar belum diterapkan adanya 

perlindungan khususnya Jamsostek bagi pekerja yang mengadakan 

hubungan kerja dalam PKWT.  

Hal ini dapat dilihat berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 

salah satu karyawan yang mengadakan hubungan kerja dalam perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu pada PT. Nusantaralestari Binasejahtera, Dewi 

(wawancara, tanggal 2 Juni 2012, pukul 15.00) bahwa: 

“Bila ada pekerja yang sakit atau mengalami luka karena 
kecelakaan kerja, maka biaya pengobatan pekerja tersebut akan 
menjadi tanggungan perusahaan tetapi biayanya tergantung 
kebijakan dari perusahaan. Saya pernah sakit dan biaya yang 
ditanggung perusahaan hanya biaya pemeriksaan dokter dan biaya 
obat-obatan tidak ditanggung” 
 

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 3 ayat (2) menetapkan 

setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Pekerja 

berhak mendapat perlengkapan yang dapat melindungi pekerja dari resiko 

dan kecelakaan di tempat kerja dan kesehatan pekerja. Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 6 juga 

menerapkan ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja meliputi: 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja 

b. Jaminan Kematian 

c. Jaminan Hari Tua 

d. Jaminan Pemeliharaan Hari Tua 

Pogram jaminan sosial tenaga kerja ini pun didukung dengan 

adanya Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang tentang Jamsostek 
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yang menyebutkan:  “Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial 

tenaga kerja”, dan Pasal 17: “Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta 

dalam program jaminan sosial tenaga kerja”. Dalam Pasal 86 Undang-

Undang Ketenagakerjaan juga mengatur tentang jaminan sosial tersebut 

bahwa: 

1) “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas: 

a. Keselamatan dan kesehatan kerja 

b. Moral dan kesusilaan 

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 

manusia serta nilai-nilai agama 

2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna 

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan 

upaya keselamatan dan kesehatan kerja.” 

Dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan bahwa “Apabila 

pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja 

yang tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja, maka 

pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan 

Ketentuan Undang-undang ini.” 
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Perjanjian kerja pada perusahaan merupakan hak dan kewajiban 

antara para pihak. Adapun kewajiban PT. Nusantaralestari Binasejahtera 

Makassar dalam perjanjian kerja adalah: 

1. Memberikan fasilitas kepada pihak kedua berupa: 

1.1  Perlengkapan kerja 

1.2 Makan secara cuma-cuma di kantin gudang yang telah        

disediakan. 

2. Melakukan pembayaran upah/gaji kepada pihak kedua pada 

minggu pertama setiap bulan. 

3. Berhak melakukan pemotongan upah/gaji yang menjadi kewajiban 

pihak kedua yaitu pajak penghasilan. 

Selain itu peralatan kerja yang juga disediakan oleh pengusaha 

berupa teknologi penggilingan beras yang berkualitas. Teknologi tersebut 

dijalankan oleh 13 orang buruh, dua orang mandor dan tiga orang asisten 

store, QC dan dua orang operator. Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan Direktur, Pardi (wawancara, tanggal 21 Juli 2012, pukul 14.00) 

bahwa: 

“Perlengkapan kerja yang digunakan kepada pekerja yang 
menjalankan peralatan tersebut hanya berupa masker yang 
diperuntukkan hanya pada asisten store, QC dan operator.”  
 

Selanjutnya dari hasil penelitian penulis ternyata ketentuan dalam 

fasilitas dalam perjanjian kerja bahwa biaya makan yang tercatat dalam 

perjanjian kerja disediakan secara cuma-cuma oleh perusahaan tidak 

disediakan oleh perusahaan. Sehingga membuat pekerja harus 
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menanggung biaya makan masing-masing. Wawancara dilakukan pada 

salah satu pekerja, Rahman (wawancara, tanggal 02 Juni 2012, pukul 

16.00) bahwa:   

“Pekerja pada perusahaan ini biasa membawa makanan masing-
masing dari tempat tinggal. Karena biaya makan tidak ditanggung 
oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan hanya menanggung 
biaya makan bila pekerja mengadakan jam lembur, tetapi upah 
lembur tidak ditanggung.” 
 
Dalam KUHPerdata Pasal 1338 yang menetapkan bahwa “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi 

mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali 

selain dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak atau karena 

alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. 

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Pelaksanaan 

suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha agar tercipta keadaan 

yang baik dan harmonis tanpa ada pihak yang dirugikan yang dapat 

menuntut atas kerugian yang dideritanya. Pasal 1365 KUHPerdata 

menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa 

kerugian kepada orang lain, mewujudkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas terlihat bahwa 

PT. Nusantaralestari sebagai pihak pertama yang mempunyai kewajiban 

seperti yang diterangkan di atas tidak menaati isi dari perjanjian kerja 

yang dibuat antara kedua belah pihak. PT. Nusantaralestari Binasejahtera 



73 

tidak menjadikan suatu perjanjian kerja yang dibuat sebagai Undang-

Undang  yang harus dilaksanakan. 

Dalam tabel berikut akan dibandingkan mengenai hak pekerja 

yang juga menjadi kewajiban dari pengusaha sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan dalam perundang-undangan dan hak pekerja pada PT. 

Nusantaralestari Binasejahtera berdasarkan perjanjian kerja yang 

diadakan pekerja dengan pengusaha adalah: 

Hak-hak pekerja dalam 

perundang-undangan 

Hak pekerja pada PT.Nusantaralestari Binasejahtera 

PKWT PKWTT 

Menerima upah sesuai 

dengan SK Gubernur 

Provinsi SulSel Nomor 

3553/XI Tahun 2011 

Upah tidak sesuai 

dengan aturan SK 

Gubernur Provinsi SulSel 

Nomor 3553/XI Tahun 

2011 

Sesuai 

Menerima istirahat dan 

cuti 

Istirahat 2 jam perhari, 

terkadang pada hari 

Minggu tetap masuk 

sesuai dengan 

banyaknya pesanan 

yang ada 

Istirahat 2 jam perhari, 

pada hari Minggu libur 

Perlindungan 

kesehatan, kecelakaan 

Tidak ada perlindungan 

pada pekerja. Semua 

Ada perlindungan pada 

pekerja. Hanya 
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kerja, dan jaminan hari 

tua 

perlindungan yang akan 

diberikan pada pekerja 

disesuaikan dengan 

kebijakan pengusaha  

perlindungan kesehatan 

dan kecelakaan kerja 

Setelah bekerja paling 

lama 5 tahun 

mengalami perubahan 

hubungan kerja dalam 

PKWTT 

Tidak Sesuai - 

Menerapkan PKWT 

pada semua jenis 

kegiatan perusahaan 

Diterapkan pada semua 

jenis kegiatan 

perusahaan 

- 

Menetapkan upah 

lembur 

Tidak ditetapkan adanya 

upah lembur 

Sesuai 

Waktu kerja sesuai 

dengan ketentuan 

waktu kerja 

Tidak sesuai Sesuai 

 

Berdasarkan hak-hak pekerja yang dipaparkan di atas, terlihat 

jelas pekerja yang mengadakan hubungan kerja dalam PKWT tidak terlalu 

dipenuhi hak-haknya oleh pengusaha khususnya pada PT. 

Nusantaralestari Binasejahtera Makassar. Sedangkan pekerja yang 
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mengadakan hubungan kerja dalam PKWTT hanya sebagian haknya 

dipenuhi oleh pengusaha.  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 88 ayat (1) menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Pemerintah menetapkan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh, 

menurut Lalu Husni kebijakan itu meliputi67: 

a. Upah minimum 

b. Upah kerja lembur 

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan 

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya 

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya 

f. Bentuk dan cara pembayaran upah 

g. Denda dan potongan upah 

h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 

i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional 

j. Upah untuk pembayaran pesangon, dan 

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan 

Upah minimum propinsi yang ditetapkan dalam Keputusan 

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3553/XI Tahun 2011 sebesar 

Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, yang terdiri dari 

                                                           
67

 Lalu Husni, Op.Cit., hal.158 
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upah pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum sebagaimana dimaksud 

di atas diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Pengusaha 

dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pengaturan 

pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja 

dalam perjanjian kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

pekerja yang mengadakan hubungan kerja dalam PKWT, Saenab Dg. 

Te‟ne (wawancara, tanggal 02 Juni 2012, pukul 16.00), mengatakan 

bahwa: 

“Upah yang diterima sebesar Rp. 850.000,- per bulan dan bila 
pekerja mengadakan lembur, upah lembur tergantung kebjakan 
perusahaan. Bahkan kadang pekerja melakukan lembur secara 
sukarela.” 
 
Dalam hal kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan kesepakatan tersebut batal demi 

hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pekerja pada PT. 

Nusantaralestari Binasejahtera bekerja selama 12 jam dan waktu istirahat 

2 (dua) jam untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Jadi jam 

kerja pada PT.Nusantaralestari Binasejahtera kurang lebih sepuluh jam 

dalam satu hari atau 60 jam dalam satu minggu dengan kurang lebih 

enam hari kerja dan satu hari libur atau satu hari kerja tergantung 

pesanan pada perusahaan. 
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Hal ini bertentangan dengan ketentuan jangka waktu perjanjian 

kerja waktu tertentu yang ditetapkan. Dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-

Undang Ketenagakerjaan menetapkan waktu kerja sebagai berikut: 

1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja 

2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 

minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; 

atau 

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40(empat puluh) jam 1 

(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu. 

Dari masalah di atas terlihat banyaknya pelanggaran dan 

ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban yang terjadi di 

lapangan pekerjaan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan 

pekerja maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak 

agar tercipta keadaan harmonis.  

 

Pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja kota Makassar 

Pengawasan dilakukan bertujuan untuk menjamin keamanan dan 

kestabilan pelaksanaan hubungan kerja, karena seringkali terjadi 

perselisihan disebabkan karena pengusaha tidak memberikan 

perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada 

dasarnya pengusaha sangat senang dengan adanya PKWT dan PKWTT 
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karena dengan diterapkannya hal tersebut pengusaha dapat mensiasati 

pemberlakuan hubungan kerja yang keliru. Pekerjaan yang dibuat tidak 

untuk PKWT dibuat dalam PKWT dan sebaliknya. Dengan adanya hal 

tersebut maka Paulus sebagai pegawai Disnaker kota Makassar bidang 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja mengatakan 

(wawancara, tanggal 31 Agustus 2012, pukul 14.00): 

Bila ditemukan pelanggaran pada Pasal 59 ayat (2) Undang-
Undang Ketenagakerjaan maka berdasarkan Pasal 59 ayat (7) 
Undang-Undang Ketenagakerjaan, PKWT akan berubah 
menjadi PKWTT dan pekerja mendapat haknya sesuai 
ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003. Hak-hak pekerja seperti pesangon sebesar dua kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang 
Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja (Pasal 156 
ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan uang pengganti 
hak sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (4) Undang-Undang 
Ketenagakerjaan. Pengusaha melakukan PHK terhadap 
pekerja dengan alasan efisiensi.  

 
Dari keterangan pengawasan yang diperoleh dari Dinas Tenaga 

Kerja di atas maka pengawasan Disnaker perlu dilakukan dengan 

melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk mengamati, 

mengawasi pelaksanaan hak-hak normatif pekerja. Berdasarkan hal 

tersebut maka Paulus selaku pegawai Disnaker kota Makassar 

menegaskan lagi (wawancara, tanggal 31 Agustus 2012, pukul 14.00): 

Pihak pengawasan ketenagakerjaan telah turun ke 
perusahaan-perusahaan untuk memantau pelaksanaan dan 
penerapan Ketenagakerjaan. Bila didapati pengusaha-
pengusaha yang nakal yang melakukan pelanggaran akan 
ditindaklanjuti berupa pemberian nota pemeriksaan sebagai 
pembinaan yang dilakukan tiga kali, bila tetap tidak 
dilaksanakan akan dilakukan penyidikan untuk disidang. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, Disnaker selaku perpanjangan 

tangan dari pemerintah juga mempunyai wewenang berdasarkan UU 

No.23 Tahun 1948 jo. UU No.3 Tahun 1951 tentang pengawasan 

perburuhan, yaitu: 

1. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-

peraturan perburuhan pada khususnya. 

2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal 

hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang 

seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-

peraturan perburuhan lainnya. 

3. Menjalankan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Tetapi meskipun wewenang tersebut telah ditetapkan oleh 

Undang-undang, masih ada juga pengusaha yang menerapkan hubungan 

kerja yang keliru dalam pelaksanaan perusahaannya. Kendala yang 

sering ditemukan oleh Disnaker selaku pengawas ketenagakerjaan adalah 

jumlah pegawai dan pengawas khususnya pada kota Makassar. 

Berdasarkan wawancara dengan Paulus selaku pegawai Disnaker kota 

Makassar, perusahaan di kota Makassar kurang lebih sebanyak 5100 

perusahaan sedangkan jumlah pengawas hanya 12 orang. Dilihat dari hal 

tersebut, memang sangat memungkinkan banyaknya pelanggaran yang 

dilakukan oleh pengusaha-pengusaha khususnya di kota Makassar.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Asas keseimbangan hak pada perjanjian kerja waktu tertentu PT. 

Nusantaralestari Binasejahtera yang dilakukan oleh pihak 

pengusaha dan pihak pekerja tidak diterapkan. Pengusaha dan 

pekerja masih melakuan hubungan kerja yang keliru. Dan 

mengakibatkan pekerja sebagai pihak yang lemah telah bekerja 

bertahun-tahun pada perusahaan namun masih berstatus sebagai 

pekerja waktu tertentu bertentangan dengan Pasal 59 ayat (4) dan 

(6) Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengusaha juga masih 

menetapkan adanya masa percobaan untuk pekerja yang 

mengadakan hubungan kerja dalam PKWT dan hal ini 

bertentangan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan. 

Hal tersebut merugikan pekerja dan membuat pekerja susah untuk 

berkembang karena jabatannya pada perusahaan tidak pernah 

berubah dan meningkat. PKWT yang wajib dicatatkan pada instansi 

yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan tidak 

dilaporkan oleh pengusaha, hal ini bertentangan dengan aturan 

Pasal 13 dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

2. Pekerja mempunyai hak yang disepakati antara pekerja dan 

pengusaha pada perjanjian. Jaminan perlindungan adalah salah 

satu hak suatu pekerja dalam keberlangsungan suatu perusahaan. 

Namun pada PT.Nusantaralestari Binasejahtera pengusaha tidak 

menetapkan perlindungan Jamsostek pada pekerjanya. Hal ini 

tentu saja bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Terdapat hak-hak lain 

yang wajib ditanggung oleh pengusaha namun hak tersebut 

hanyalah tercantum dalam perjanjian tetapi tidak dilakukan oleh 

pengusaha. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13338 KUHPerdata. 

Besar upah yang diberikan pengusaha tidak sesuai dengan aturan 

Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3553/XI 

Tahun 2011 dan lembur yang dilakukan oleh pekerja tidak 

ditanggung oleh pengusaha. Jam kerja pada perusahaan adalah 12 

jam dengan waktu istirahaat 2 jam. Hal ini bertentangan dengan 

Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan.  

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 

penulisan skripsi ini adalah: 

1. Pengusaha dan pekerja perlu mengetahui dan memahami 

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perUndang-Undangan 
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yang mengatur PKWT dan PKWTT dalam perjanjian kerja agar 

sejalan dengan asas keseimbangan dan tidak terjadi hubungan 

kerja yang keliru dalam perusahaan. Pengusaha juga sebaiknya 

tidak menetapkan masa percobaan bagi pekerja yang 

mengadakan hubungan kerja dalam PKWT. Agar pekerja yang 

bekerja bertahun-tahun dapat berkembang dan mengalami 

kemajuan. Oleh karena itu pemerintah harus senantiasa 

mengadakan sosialisasi dan pengawasan terhadap pengusaha 

maupun pekerja waktu tertentu secara berkala.  

2. Penting adanya perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar 

bisa menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan 

serta perlakuan tanpa diskriminasi. Jamsostek dan perlindungan 

kerja lainnya sebagai hak pekerja sebaiknya ditanggung oleh 

pengusaha. Pengusaha juga harus menaati perjanjian yang 

disepakati kedua belah pihak karena perjanjian merupakan 

Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jam kerja 

pekerja dalam perUndang-Undangan Ketenagakerjaan juga 

sebaiknya ditaati oleh pengusaha agar dapat tercipta hubungan 

kerja yang harmonis dan memberikan kehidupan yang layak bagi 

kemanusiaan khususnya pekerja waktu tertentu. 
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